
Terminy warsztatów: 
Łomża – 2 grupy -  
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Polna 16 
Grupa Ł1, Ł2 – 20, 26, 27 listopada 2016 r. 
 

Suwałki – 2 grupy - Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach ul. T. 
Noniewicza 83 
Grupa S1, S2 – 12, 13,19 listopada 2016r. 
 

Białystok – 4 grupy - Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, ul. Poleska 27 
Grupa B1, B2 – 9, 22, 23 października 2016r. 
Grupa B3 - 29,30 października, 6 listopada 2016 r. 
Grupa B4 – 29,30 października, 12 listopada 2016 r. 
Nabór na grupy białostockie został zakończony. 
 

Program szkolenia zawiera dwa bloki tematyczne: 
Blok I - Wyzwania edukacyjne XXI wieku 

Uczestnicy warsztatów poznają zasady kształcenia konstruktywistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
różnic pomiędzy kształceniem behawioralnym i konstruktywistycznym. Omówione zostaną  i przećwiczone w 
praktyce metody kształcenia umiejętności kluczowych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym 
świecie. Zasady organizacji procesu dydaktycznego zgodnie z ideą konstruktywizmu będą podstawą do 
wypracowania narzędzi dydaktycznych. Innowacyjne metody pracy wykorzystujące Internet jako źródło 
pozyskiwania    i przetwarzania informacji omawiane i ćwiczone na zajęciach to min.: odwrócona szkoła, 
webQuest i e-Portfolio  

Blok II – Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnej 

W ramach realizacji tego bloku wyposażymy nauczycieli w nowe lub udoskonalimy posiadane umiejętności w 
zakresie wykorzystania różnych narzędzi dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem tablicy 
interaktywnej. Uczestnicy warsztatów poznają zasady podstawowej obsługi tablicy interaktywnej oraz 
możliwości wykorzystanie dostępnego oprogramowania na lekcjach różnych przedmiotów z uwzględnieniem 
procesu  planowania i realizacji zajęć. Przedstawimy także opis oprogramowania do przygotowywania 
materiałów na lekcje z użyciem tablicy interaktywnej oraz tworzenie materiałów dydaktycznych z 
wykorzystaniem nowoczesnych środków technologii informacyjno-komunikacyjnej tj.: narzędzia Google, 
prezentacje Prezi oraz  inne przydatne narzędzia on-line. W tym bloku tematycznym poruszymy też 
podstawowe zagadnienia prawa autorskiego.  
Szczególnie polecamy uczestnikom warsztatów moduł poświęcony zasadom  stawiania pierwszych kroków w 
świecie programowania. Zaprezentujemy najlepsze narzędzia do nauki programowania oraz nauczymy  ich 
obsługi. Udowodnimy, że można uczyć programowania, nie będąc programistą oraz nie używając komputera. 
Wyposażymy nauczycieli w umiejętności nauki programowania z wykorzystaniem robotów, przedstawiając 
rozwiązania dostępne na rynku, np.: robota Photon. Podpowiemy jak planować wykorzystywanie robotów w 
zajęciach szkolnych i jak zapobiegać potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w trakcie prowadzenia 
zajęć. 

 


